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vidareutbildning för medlem i Sveriges Advokatsamfund



”Overall Law 
Firm of the Year” 
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Välkommen till 
Alumnidagen i 
Uppsala 7 maj
För sex år sedan genomförde Uppsalajuristernas 
Alumnistiftelse sin första Alumnidag i Universitetshuset i 
Uppsala. Vi har sedan dess genomfört Alumnidagen varje 
år i början/mitten på maj när Uppsala visar sig från sin 
allra bästa sida. I den här tidningen kan Du bland annat 
läsa det mesta om årets program. Jag är helt övertygad 
om att Du kommer att tycka är programmet är 
högintressant. Vi har som vanligt lyckats förmå några av 
de mest intressanta experterna att tala om några av de 
mest aktuella och intressanta ämnena på den politiska och 

juridiska agendan. Allt detta och därtill 
återseendet av Juridicum, 

Universitetet,Östgöta 
nation,  studie-

kamrater, ”gamla” lärare och forskare och en hel del 
annat erbjuder vi Dig under Alumnidagen. Det finns ingen 
tvekan om att utbytet på alla plan av att vara med på 
Alumnidagen vida överstiger kostnaden för och mödan 
av att delta. Dessutom bidrar Du till Alumnistiftelsens 
verksamhet genom att delta på Alumnidagen. Anmäl Dig 
redan nu, så är Du säker på att Du får plats.

Alla aktiviteter som Alumnistiftelsen ägnar sig åt går 
ut på att ge stöd åt verksamheten vid Juridicum och 
åt dess studenter. Jag tror mig kunna säga att vi under 
de år Alumnistiftelsen funnits lyckats bygga en stabil 
plattform att arbeta från. Vi har skapat en medvetenhet 
hos alumnerna (bland annat hos Dig) om vår existens 
och verksamhet. Vi har etablerat ett väl fungerande 
samarbete med Juridicum, dess ledning och dess lärare 
och forskare, och hos dem skapat ett förtroende 
för vår verksamhet. Vi har fått uppmärksamhet för 
vår verksamhet från den centrala universitetsför-
valtningen med rektor i spetsen. Vi har gjort oss synliga 
bland studenterna och bidrar i någon mån, till exempel 
genom mentorskapsprojektet och alumnföreläsningar, 
positivt till studenternas förutsättningar att genomföra 
juristutbildningen på ett bra sätt. 

Att vi alumner (Du och jag och alla andra) 
är beredda att ge tillbaka något av allt det 
positiva under studietiden och därefter som 
Juridicum bidragit till att skapa för oss och 
våra karriärer framstår för mig som självklart. 
Med gemensamma ansträngningar kan vi 
åstadkomma underverk! Mer information om 
hur arbetet kan utvecklas kommer framöver. 
Först skall vi genomföra årets Alumnidag 
med Dig som deltagare.

Rolf Johansson
Ordf. Uppsalajuristernas Alumnistiftelse
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När? Den 7 maj inleder vi dagen 
kl. 09.00 med kaffe.
Var? Under dagen hålls 
seminarier i Universitetshuset. På 
kvällen är det bankett på Östgöta 
nation.
Kostnad? 1 000 kronor + moms. 
I priset ingår fika, lunch och
bankett.

ANMÄLAN SKER PÅ HEMSIDAN
www.alumn.uu.se/jurist
Sista anmälningsdag är den 26/4.

TIDNINGSINFO

Denna tidning kommer från 
Uppsalajuristernas Alumnistiftelse 
och går ut till de ca 8700 alumner 
som finns registrerade i Uppsala
universitets databas. Adresser har 
hämtats från SPAR.

Om tidningen felaktigt nått dig eller 
om du inte längre önskar få utskick 
av oss är vi tacksamma om du skickar 
ett mail till adressen alumn@jur.uu.se 
och påtalar detta.

I tidningens redaktion har ingått: 
Rebecca Hellgren, Emilie Tammelin 
och Petter Söderbäck.
Omslagsfoto: Tommy Westberg

Tidningen har tryckts hos Grafiska
Punkten i Växjö.

INFORMATION TILL 
STUDENTER

Alla studenter är välkomna 
att utan kostnad och 
föranmälan delta under 
seminarierna i mån av 
plats. 

Studenter som vill gå 
på kvällens bankett ska 
anmäla intresse per mail 
till alumn@jur.uu.se. Bland 
dessa kommer ett antal 
studentplatser att lottas ut 
den 7 maj.atser att lottas ut.

www.hsa.se    mail@hsa.se    08-407 88 00

Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå
Kungsgatan 36, 103 98  STOCKHOLM

Alumnidagen 2009



Alumnidagen 2009

Bilder från Alumnidagen 2007
Foto: Staffan Claesson

Alumnidagen är ägnad att väcka minnen och 
känslor från studietiden, att vara ett kärt återseende av 
platser, personer och situationer. Alumnidagens program 
är fullspäckat med aktuella ämnen och kunniga talare 
och dagen har alla förutsättningar för att bli intressant 
och lärorik. Programmet presenteras på de kommande 
sidorna. Alumnidagen är dock så mycket mer än bara 
seminarier; mellan programpunkterna bjuds på lunch 
och fika samt en ypperlig möjlighet att träffa och 
återknyta kontakten med gamla studiekamrater. 

På kvällen arrangeras den årliga Alumnibanketten, 
en traditionsenlig Uppsaliensisk sittning på Östgöta 
nation under vilken det bjuds på trerätters middag med 
dryck, skönsång och underhållning. Under banketten får 
Du som alumn chansen att återigen uppleva Uppsalas 

studentliv när det är som bäst. Eftersom nuvarande 
studenter på juristprogrammet ges möjlighet att delta 
på banketten i mån av plats blir kvällen ett naturligt 
tillfälle för gamla och nya Uppsalajurister att träffas och 
umgås. 

Priset för Alumnidagen är satt till självkostnadspris, 
1000 kr + moms, och inkluderar såväl aktiviteterna 
under dagen som kvällens bankett. Den som vill stödja 
Alumnistiftelsens verksamhet kan göra detta genom att 
betala in ett valfritt, större belopp.

Vi i Uppsalajuristernas Alumnistiftelse hoppas att 
Ni vill vara med om att göra Alumnidagen 2009 till en 
oförglömlig dag! 



Eversheds Advokatbyrå AB
Adress: Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm
E-post: info@eversheds.se
Internet: www.eversheds.se
Tel: +46 (0)8-545 322 00
Fax: +46 (0)8-545 322 01

Vem vill du arbeta med?
Vad sägs om bra klienter och människor du gillar?

Våra klienter vill arbeta med människor som de tycker om, litar och tror på.
Det vill vi med. Vi finns representerade på 40 advokatkontor i 25 länder.

Nedanstående författare och uppsatser har av respektive handledare nominerats till Alumnistiftelsens pris för 
bästa examensarbete 2009. Två pristagare kommer att utses av Alumnistiftelsens styrelse under april månad. Beslutet 
kommer att presenteras på Alumnistiftelsens hemsida, där också de två vinnande examensarbetena kommer att 
läggas ut. Vid ett av seminarierna under Alumnidagen den 7 maj 2009 kommer de två pristagarna att presentera sina 
arbeten och priset kommer att delas ut på banketten på kvällen.

De nominerade är:
Björn Bertilsson, Konstitutionell rätt. 
Förändringstendenser i svensk rättskultur - Särskilt med 
avseende på domarrollen och rättskipningens funktion.
Handledare: Doktorand Olof Ställvik.

Johanna Kumlien, Bolagsrätt. Jämkning av skadestånd 
– Något om den aktiebolagsrättsliga jämkningsregelns 
tolkning och tillämpning.
Handledare: Jur. dr. Daniel Stattin.

Andreas Lindgren, Offentlig rätt. Din kommunikation 
– en tatuering att ångra?- En analys av Trafikuppgifts-
utredningen SOU 2007:76.
Handledare: Professor Iain Cameron.

Alumnistiftelsens pris för bästa examensarbete

Thomas Pettersson, Straffrätt. Proportionell reparativ 
rättvisa – en omöjlighet?- Om det konventionella 
påföljdssystemets förenlighet med några (ny)gamla tankar.
Handledare: Professor Petter Asp.

Albin Ring Broman, Bolagsrätt. Oreglerad exklusiv 
bolagsstämmokompetens.
Handledare: Jur. dr. Daniel Stattin.

Elin Samuelsson, Miljörätt. Övertagande 
av efterbehandlingsansvar i samband med 
verksamhetsöverlåtelse.
Handledare: Docent Jan Darpö.



Eversheds Advokatbyrå AB
Adress: Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm
E-post: info@eversheds.se
Internet: www.eversheds.se
Tel: +46 (0)8-545 322 00
Fax: +46 (0)8-545 322 01

Vem vill du arbeta med?
Vad sägs om bra klienter och människor du gillar?

Våra klienter vill arbeta med människor som de tycker om, litar och tror på.
Det vill vi med. Vi finns representerade på 40 advokatkontor i 25 länder.

Alumnidagen 2009 10.00-12.00
Seminarier

Finansiella kriser utlöser regelmässigt snabba ingripanden av myndigheter och 
lagstiftare för att rädda den akuta situationen. Samtidigt kommer intensiva 
debatter om hur lagstiftning och annan reglering bör förändras och förbättras 
för att om möjligt förhindra, förebygga och mildra nya kriser.

Trots att regler kommit till efter i stort sett varje sådan debatt har nya 
finansiella kriser skakat om samhällsekonomin, med den djupaste av dem just 
nu. Trots att de förebyggande åtgärderna hittills varit otillräckliga slår varje kris 
så hårt att försöken att mildra dem måste fortgå. Hur långt förslår i så fall 
rättsliga åtgärder? Vad kan, vad måste göras och vad bör undvikas?

Moderator:  Per-Ola Jansson, tidigare VD i Svenska Fondhandlareföreningen 
och styrelseledamot i Uppsalajuristernas Alumnistiftelse
Deltagande:  Joakim Schaaf, fd chefjurist Finansinspektionen,  Carl 
Svernlöv, advokat Baker & McKenzie Advokatbyrå och adjungerad professor 
vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet, Anders Ackebo, fd noterings- och 
övervakningschef Nasdaq OMX-börsen.

1.”Legala möjligheter att förebygga finansiella kriser”

 
Kaffe &
Registrering
09.00-09.55

Seminarium
1 eller 2
10.00-12.00

eller

2.”Blev det bara en tumme?”
I Sverige sker översyn av grundlagen påfallande sällan. Spänningen var därför stor 
när Grundlagsutredningen i december lade sitt slutbetänkande. Förslaget ”En 
reformerad grundlag” är resultatet av en kompromiss mellan riksdagspartierna. 
Det blev inte någon författningsdomstol men däremot flera ändringar i fri- 
och rättighetskapitlet, en tydligare reglering av  domstolarna, förstärkningar av 
Lagrådets roll och ändring av lagprövningsparagrafen. 

Är detta riktiga och viktiga steg i den konstitutionella utvecklingen eller 
innebär resultatet bara mindre anpassningar? Blir det en grundlagsproposition 
i höst?

Per-Ola Jansson Joakim Schaaf

Carl Svernlöv Anders Ackebo

Johan Hirschfeldt Thomas Bull

Henrik von SydowHelena Wockelberg

Moderator: Johan Hirschfeldt, fd president i Svea hovrätt 
Deltagande: Thomas Bull, professor i konstitutionell 
rätt, Helena Wockelberg, fil.dr.,Göran Magnusson, fd 
riksdagsledamot (S), Henrik von Sydow, riksdagsledamot (M)

Göran Magnusson



Alumnidagen 2009 13.30-15.00
Seminarier

 
Lunch på 
saluhallen
12.00-13.20

Seminarium
3 eller 4 
13.30-15.00

eller

Fakulteten har valt ut de bästa examensarbetena under det gångna året. 
Efter en noggrann genomgång av dessa tilldelas de juriststudenter som 
författat de två mest framstående uppsatserna Alumnistiftelsens pris för 
bästa examensarbete. De får vardera 10 000 kronor. 

Vid seminariet presenterar de båda författarna sina prisuppsatser. 
Seminariet vill spegla fakultetens arbete med grundutbildning och fördjupning 
inom ramen för juristexamen. Priserna delas ut under banketten på kvällen. 
Vilka får dem? De nominerade författarna och deras uppsatser anges i 
denna programtidning och pristagarna presenteras på vår hemsida i april 
tillsammans med sina uppsatser.

4. ”Alumnistiftelsens pris för bästa examensarbete”

Barack Obama har framgångsrikt genomfört sin valkampanj baserat på 
ett förändringskoncept. Den nya administrationen i Vita huset initierar 
omfattande förändring i olika hänseenden, bl.a. på folkrättens område. Han 
har redan signalerat att Guantanamo-fängelset skall stängas, men också gett 
uttryck för förändringar i USA:s sätt att förhålla sig till bl.a. kriget i Irak, 
Kyotoprotokollet och Internationella brottmålsdomstolen. Hur påverkas 
det internationella samfundet av dessa och andra förändringar som följer 
på den tidigare medborgarrättsadvokaten Barack Obamas installation i Vita 
huset?

 Moderator: Iain Cameron, professor i folkrätt, Uppsala universitet
Deltagande: Carl-Henrik Ehrenkrona, rättschef på 
Utrikesdepartementet, Inger Österdahl, professor i folkrätt, Uppsala 
universitet.

3.”Folkrättsliga konsekvenser av Obama’s Change 
Administration ”

Iain Cameron

Carl-Hernrik 
Ehrencrona

Inger Österdahl



Vi har under lång tid kunnat följa en intensiv debatt om 
möjligheterna för militära och polisiära myndigheter i vårt land 
att idka signalspaning. I debatten har behovet av upplysningar som 
kan fås genom sådan spaning understrukits. Samtidigt har kritik 
riktats mot bland annat de hot mot den personliga integriteten 
som en signalspaning kan medföra. Debatten har fått en särskild 
inriktning på FRA och dess möjligheter att utföra detta slag av 
spaning. 

Under debattens stormar har en lag om signalspaning i 
försvarsunderrättelseverksamhet antagits. Nu väntar ytterligare 
en lag avsedd att ge också polisen rätt till signalspaning. Såväl 
lagstiftningens förespråkare som kritiker kommer nu att få 
möjlighet att bedöma om den ger eftersträvade resultat utan 
att kränka skyddsvärda intressen. Seminariet kommer att, med 
rättslig och praktisk inriktning, belysa balansgången mellan de 
olika intressen som gör sig gällande i kölvattnet på de aktuella 
lagarna.

Alumnidagen 2009 15.30-17.30
Paneldebatt

5. ”Signalspaning – ett hot mot den personliga 
integriteten?”

 
Kaffe 
15.00-15.25

Paneldebatt
15.30-17.30

på Östgöta nation 

Bankett
19.00

Moderator: Anders Eriksson, fd rättschef i justitiedepartementet och fd 
SÄPO-chef, numera ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Deltagande: Maria Abrahamsson, ledarskribent Svenska Dagbladet, 
Clarence Crafoord, chefsjurist Centrum för rättvisa, Göran Lambertz, 
justiekansler och styrelseledamot i Uppsaljuristernas Alumnistiftelse, Ingvar 
Åkesson, generaldirektör FRA

Anders Eriksson Maria Abrahamsson

Clarence Crafoord Ingvar ÅkessonGöran Lambertz



I slutet av januari var det kick-off  för 
årets mentorskapsprojekt. Under en 
trevlig kväll på Gotlands nation lärde 
många av årets 60 mentor/adept-par 
känna varandra.

Tanken med Alumnistiftelsens mentorskapsprojekt 
är väldigt enkel. Genom att föra samman yrkesverksamma 
jurister med studenter på juristprogrammet är 
förhoppningen att det ska skapas ett värdefullt utbyte 
för båda parter. Som student får man en unik chans till 
inblick i juristens vardag, och kan därmed få en bättre 
förståelse för vilka möjligheter som finns och vilka krav
som så småningom kommer att ställas i yrkeslivet.

“

Mentorskapsprojektet
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”Mycket handlar om att 
att visa på det juridiska 
vardagslivet.”

För mentorn innebär projektet att man redan 
idag stöttar och lär känna sina framtida kollegor. 
Dessutom ger det en insyn i hur utbildningen 
fungerar numera. Mari-Ann Roos, rättssakunnig 
på Justitiedepartementet, var mentor åt en 
student under förra året.
- Det har varit väldigt roligt och givande. Jag 
tycker att det har varit kul att träffa någon som 
är i början av sin karriär och diskutera de tankar 
som den personen har.

Hur de mentorer och adepter som 
sammanfördes i Uppsala i januari lägger upp 
sitt arbete är väldigt olika, men för de allra 
flesta handlar mycket om att ses då och då för 
en fika eller att besöka mentorns arbetsplats. 
Mycket handlar om att att visa på det juridiska 
vardagslivet.
- Min mentor har varit ett stort stöd för mig 
under utbildningen. Vi har pratat mycket om hur 
man utvecklas som jurist, om uppsatsämnen och 
hur det går att kombinera karriär och familj, 
berättade studenten Anneli Stefansson efter 
förra årets mentorskapsprojekt.

Alla yrkesverksamma jurister kan delta 
i projektet, och redan nu finns i huvudsak alla 
specialiseringar representerade. Tanken är att 
studenterna ska paras ihop med någon som 
jobbar med deras intresseområde, vilket då 
också ska leda till fler intressanta samtal. 

I höst är det dags att sätta igång arbetet med 
nästa mentorskapsår. Då hoppas vi naturligtvis 
att du vill vara med och dela med dig av dina 
erfarenheter!

Mentorskapsprojektet

Om du tycker detta verkar intressant och 
vill att vi kontaktar dig med information 
under hösten är du välkommen att skicka 
ett mail till mentor@jur.uu.se.



Uppsalajurister för rättsstaten
Uppsalajuristernas Alumnistiftelse är 
en fristående organisation. Vi finns för 
att tillgodose behovet av kontakter mellan 
Juridiska fakulteten och institutionen i Uppsala 
och dess studenter på den ena sidan och det 
juridiska yrkeslivet och tidigare studenter vid 
Juridicum på den andra sidan och för att främja 
kvaliteten i utbildningen och forskningen vid 
fakulteten. Genom dekanus och prefekten, 

som är ledamöter i stiftelsens styrelse vid 
sidan av ett antal alumner och studenter, 
och ett fortlöpande samarbete är stiftelsen 
nära knuten till Juridicum. Samarbetet 
mellan Juridicum och Alumnistiftelsen har 
under de år stiftelsen funnits utvecklats till 
ett väl fungerande lagarbete. Vi har genom 
våra aktiviteter byggt en stabil plattform för 
fortsatt utveckling av stiftelsens verksamhet.



Uppsalajurister för rättsstaten
Nästa steg i stiftelsens utveckling är att också 
mera handfast kunna bidra till Juridicums verksamhet, 
vars behov ökar i tider av krympande statsanslag. För 
att kunna göra det behöver vi ökade resurser. Därför 
arbetar vi på nu på att inspirera våra alumner till att 
lämna ekonomiskt stöd till Alumnistiftelsens och 
därmed till Juridicums verksamhet. Om vi lyckas i våra 
ansträngningar kan vi på ett långt mycket bättre sätt än 
hittills utgöra det stöd för Juridicum och dess studenter 
som är hela grundtanken med vår existens.

Bevekelsegrunderna för att engagera sig, på det 
ena eller andra sättet, i Alumnistiftelsen är naturligtvis 
individuella. För några grundas engagemanget på en 
önskan att efter förmåga kunna återgälda något av 
allt det positiva under studietiden och därefter som 
Juridicum bidragit till att skapa. Jag är övertygad om att 
väldigt många, kanske de flesta,Uppsalajurister delar den
inställningen. Jag tror att många av oss kan känna en stor 
glädje och en genuin stolthet i att efter förmåga lämna 
ett ekonomiskt bidrag, som tillsammans med övriga 
alumners bidrag kan påverka verksamheten vid Juridicum 
i positiv riktning. Många av oss har juristutbildningen att 
tacka för sina framgångar i yrkeslivet. En annan anledning 
att engagera sig i Alumnistiftelsens verksamhet är den 
grundläggande tron på och omsorgen om rättsstaten 
som demokratins grundval. I takt med att resurserna 
i rättsväsendet krymper och anslagen minskar till den 
juridiska utbildningen och forskningen, ökar oron för att 
fundamentala förutsättningar för att på sikt upprätthålla 
rättsstatens principer försvagas. Att satsa resurser på 
juristutbildningen och den juridiska forskningen är en 
väsentlig och långsiktigt mycket lönsam investering i 
samhällsbyggandet. Samhället behöver skickliga jurister 
bl.a. på många viktiga poster inom rättsväsendet. 
Juristerna behöver ha tillgång till resultatet av modern 
och utvecklande juridisk forskning för att kunna leva 
upp till de krav som samhället ställer på dem. Juridicum 
behöver förstärka sina tillgängliga resurser för att kunna 
leva upp till uppgiften att förse samhället med skickliga 
jurister och högkvalitativ juridisk forskning.

Uppsalajuristernas Alumnistiftelse sjösätter 
under 2009 ett initiativ som syftar till att återskapa 
tillgången till rimliga och tillräckliga resurser för landets 
främsta juridiska utbildnings- och forskningsinstitution. 

Stiftelsen vill göra det möjligt för de alumner som 
önskar delta i initiativet att bidra med pengar till 
Alumnistiftelsen, vilka samlade bidrag kommer att 
användas för att uppfylla stiftelsens stadgade ändamål. Vi 
kommer inom ramen för detta initiativ att fokusera på 
kvaliteten i forskningen och utbildningen. Vi har valt att 
kalla initiativet Uppsalajurister för Rättsstaten. 

Vi är totalt ca 8 000 alumner. Om hälften av oss 
bidrar med 2 000 kronor var kommer Alumnistiftelsen 
att förfoga över 8 000 000 kronor. Om hälften av oss 
bidrar med 2 000 kronor per år i fem år kommer 
Alumnistiftelsen att förfoga över 8 000 000 kronor 
per år i fem år. Det är totalt 40 000 000 kronor. Även 
med till synes relativt blygsamma bidrag från var och 
en av oss kommer vi tillsammans att kunna skapa 
väsentligt förbättrade förhållanden för utbildningen 
och forskningen vid Juridicum i Uppsala. Vi kommer 
att kunna förbättra villkoren och möjligheterna för 
forskarna och lärarna högst avsevärt. Vi kommer att 
kunna finansiera nya forskningsinitiativ och utökad och 
förbättrad undervisning i juristutbildningen. Vi kommer 
kanske till och med att kunna finansiera en eller flera nya
professurer inom ämnen som är underrepresenterade 
vid fakulteten. Men självfallet kommer vi inte att lägga 
oss i forskningen och undervisningen som sådan. Den 
fria och självständiga forskningen utgör en mycket viktig 
grundprincip i universitetens verksamhet. 

Vårt initiativ kan synas osvenskt. Visst har vi i någon 
mån inspirerats av aktiviteterna bland alumnerna vid vår 
systerorganisation vid the University of Minnesota Law 
School, som mycket framgångsrikt stödjer ”sin” fakultet 
med omfattande resurser varje år. Vi tror inte att det 
finns förutsättningar att nå motsvarande framgång i 
Sverige, bl.a. på grund av att förutsättningarna för sådant 
bidragande är väsentligt gynnsammare i USA än här och 
att vi har en annan delvis kulturellt betingad grundsyn på 
privat bidragande (annat än via skattsedeln) till offentlig 
verksamhet. Men vi tror att det finns förutsättningar 
att åstadkomma en hel del. Vi återkommer om detta på 
Alumnidagen och vidare under året. 

Rolf Johansson 
Ordf. Uppsalajuristernas Alumnistiftelse



Du är väl med i nätverket?
Vänner. Mentorer. Framtida arbetsgivare.

Hittills har 1 500 uppsalajurister 
registrerat sig i Alumndatabasen.

Se till att du också finns där.

www.uu.se/alumn

Du som går med i alumnnätverket 
får ett exklusivt USB-minne.
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Styrelsen 2008/09

Rolf Johansson
jur. kand. 1978
Ordförande
Advokat

Torbjörn Andersson
jur. kand 1992
jur. dr. 1997
Juridiska fakultetens 
dekan
Prof. i processrätt 
 

Lene Berke
jur. kand. 1969
Lagman vid Stock-
holms Tingsrätt 

Rebecca Hellgren
jur. stud.
Oberoende student- 
representant

Susanne Håkansson
jur. kand. 1986
Chefsjurist, Nordnet AB

Torgny Håstad
jur. kand. 1967
jur. dr. 1973
Justitieråd 

Per-Ola Jansson
jur. kand. 1970
Direktör 
 

Göran Lambertz
jur. kand. 1976
Justitiekansler

Olle Lundin
jur.dr. 1999
Juridiska fakultetens 
prefekt
Universitetslektor
 

Patric Palm
VD Hansoft AB

Katja Persson
jur. stud.
Representant JUSEK

 

Ann-Christin 
Redmar 
jur. kand. 1979
Advokat 
 

Renée Simberg
jur. stud.
Representant ELSA

Anna Skarhed
jur. kand. 1977
Justitieråd

Fredrika Skoog 
Eriksson
jur. kand. 1999
Advokat, Roschier 
Advokatbyrå

Carolina Wahlby
jur. stud.
Verkställande ledamot

Fredrik Wersäll
jur. kand. 1976
President, Svea 
Hovrätt 

Antonia Wopenka
jur. stud. 
Representant 
Juridiska Föreningen
 



Advokaterna Hancock och Rehn AB

Advokatfirman Tomas Matsson AB

Vi advokater och advokatbyråer i Uppsala 
är stolta huvudsponsorer av Alumnidagen


